
	
	

Beleidsplan Stichting Dhampus 2021-2024 
 
Woord vooraf 
Donderdag 19 december 2019 bereikte ons het verdrietige bericht dat Joost van 
Vlijmen, initiatiefnemer en mede oprichter van stichting Dhampus plotseling was 
overleden op het vliegveld van Málaga, op weg naar zijn landhuisje in de Alpujaras. 
 

 
 

We zullen Joost herinneren als een aimabele markante man die altijd klaar stond voor 
anderen. Juist ook voor de minder bedeelden in Nepal en Mongolië, waar hij jaarlijks 
kwam om tandheelkundige hulp te verlenen en lokale hulpverleners te motiveren. 
Een man die het leven echt geleefd heeft. Liefhebber van kunst en cultuur. Het 
bestuur en de vrijwilligers van Stichting Dhampus missen hem enorm en zullen zijn 
werk voor de Stichting voortzetten in zijn gedachtenis. 
 
1.Doelstelling en missie 
Stichting Dhampus heeft als doelstelling het ondersteunen en faciliteren van de 
tandheelkundige zorg en educatie in mondhygiëne voor inwoners van bergdorpen in Nepal. 
Ook ondersteunt de stichting vergelijkbare projecten in Mongolië. Miljoenen mensen leven 
dagelijks met kiespijn omdat zij geen toegang hebben tot goede betaalbare 
tandheelkundige voorzieningen. Stichting Dhampus wil een aantal van hen 



structureel helpen door jaarlijks terugkerende bezoeken en zo mogelijk en waar nodig 
in een regio een permanente tandartsenpost inrichten in samenwerking met de lokale 
bevolking. 
 
Stichting Dhampus ziet het als haar missie in samenwerking met Nepalese 
tandheelkundige organisaties en Ngo’s op verschillende locaties een beleid voor 
tandheelkundige zorg op te bouwen. Stichting Dhampus maakt daarvoor gebruik van 
de infrastructuur die andere Nepalese gezondheid organisaties hebben neergelegd. 
Deze organisaties, vaak voor moeder en kind werkend, zien de tandheelkundige 
preventieve zorg als een belangrijke aanvulling van hun diensten. 
Uitgangspunt is het “teach the teacher” principe. Dat houdt in met name op scholen 
docenten inzetten voor het toezicht en het aanleren van dagelijks poetsen en verdere 
mondhygiëne. Juist de regelmaat is erg belangrijk. 
Het uiteindelijk doel is dat de regio na enige jaren zichzelf onderhoudt, waarna 
Stichting Dhampus een volgend project start. 
Wat Mongolië betreft is deze werkwijze niet mogelijk. Ons huidige langlopende 
project daar richt zich op de bevolking van de steppenomaden in de provincie Bayan-
Ulgii, in het grensgebied met China, Rusland en Kazachstan. Gezien de omvang, 
afstanden en dun bevolkte rurale gebieden waar wij werken is het opzetten van 
praktijken niet zinvol. Hier heeft Stichting Dhampus er voor gekozen Mongoolse 
tandartsen uit de regionale hoofdstad Ulgii financieel te steunen om enige keren per 
jaar een ronde langs o.a. de scholen van de diverse dorpen te maken. In deze 
beleidsperiode wordt dit voortgezet. In deze periode zullen wij personen en/of 
instanties in Nederland benaderen om dit project ook voor de komende jaren te 
adopteren. 
 
 
2. Positie in het veld 
Stichting Dhampus wil alleen tandheelkundige ondersteuning in overweging nemen in 
samenwerking met -en op verzoek van- Nederlandse stichtingen, die samenwerken met een 
goede en betrouwbare lokale NGO en werkzaam zijn in gebieden, waar lokale 
tandheelkundige zorg niet of nauwelijks aanwezig is of door een partnership met een 
bewezen goede en betrouwbare lokale NGO. Partners in de afgelopen jaren waren 
bijvoorbeeld de stichting Waterdragers te Amsterdam en Stichting Topaspiraties te Okkenbroek. 
Voor de komende beleidsperiode wordt o.a. de samenwerking voortgezet met de Karuna 
Foundation te Arnhem,  de Vrienden van Steppenomaden in Mongolië te Lent en de Health 
Development Society Nepal in Hattiban, Lalitpur District, Nepal. 

3. Bestuur  
Het bestuur is als volgt samengesteld: 
Drs. E. Alkemade, tandarts – voorzitter 
Drs. E. Lamée, tandarts – secretaris/penningmeester 
Dr. P. Ketelaar, senior assistant professor Communicatiewetenschap, Radboud Universiteit 
Nijmegen. 
Alle bestuurlijke taken worden op vrijwillige basis uitgevoerd, zonder enige bezoldiging. Er 
bestaat de mogelijkheid om reis- en verblijfkosten in het kader van bestuurlijk overleg te 



declareren, waar de bestuursleden beperkt gebruik van maken.  
Het bestuur vergadert ten minste 2x per jaar waarin het beleid en de projecten besproken 
worden.  

4. Beleidsvoornemens 2021-2024 
De stichting kan trots zijn op wat er bereikt is sinds haar oprichting. Bewust kiest het bestuur 
voor kleinschalige projecten. Ons beleid is er op gericht om lokale tandartsen (in opleiding), 
mondverzorgers of hygiëne-docenten te helpen bij het bieden van tandheelkundige zorg. Wij 
ondersteunen hen met materiaal, kennis en geld.  

Door de corona-crisis is het vooralsnog onzeker of het bestuur haar voornemen om alle 
projectlocaties in Nepal en Mongolië jaarlijks te bezoeken en de voortgang te bespreken met 
de lokale contactpersonen, kan waarmaken. Najaar 2019 was de laatste keer dat er 
constructieve bijeenkomsten georganiseerd werden met alle lokale partners in resp. Nepal en 
Mongolië.  Op basis hiervan werd in 2020 besloten welke projecten in de nieuwe planperiode 
gesteund zullen worden.  
Het bestuur realiseert zich dat er naast successen ook teleurstellingen te verwerken zijn: 
projecten die voortijdig moesten worden stopgezet. Zo werd de jarenlange samenwerking 
met de stichting Keds Nalang, in het district Dhading, in 2019 stopgezet, aansluitend bij het 
besluit hierover van onze partner in dit project, Stichting Waterdragers te Amsterdam. Het 
uitblijven van een financiële verantwoording en een concreet antwoord op hoe nieuw 
aangevraagde hulp operationeel ter plekke zou worden uitgevoerd, noopten ons hiertoe, 
nadat er bijna een jaar hier verschillende malen om verzocht werd.  
Ook Nepal heeft te maken met de lockdown vanwege het corona-virus. De focus blijft, juist 
daardoor, kleinschalig en gericht op het ondersteunen en bestendigen van de samenwerking 
met de HDSN in Tukuche en het tot stand brengen van de tandheelkundige zorg in een 
district in Ilam, in samenwerking met de Karuna Foundation en de HDSN.  

Wat Mongolië betreft zal de stichting zich vooral richten op het voortzetten van het project in 
Bayan-Ulgii. De NGO Source of Steppe Nomads is al vele jaren een zeer gemotiveerde en 
betrouwbare partner. Deze NGO en de ondersteunende Nederlandse partner Vrienden van 
SSN Mongolië te Nijmegen geven ons het vertrouwen dat ook voor de komende 
beleidsperiode een duurzame en goed georganiseerde samenwerking ten goede zal komen 
aan de lokale bevolking, in het bijzonder de schoolgaande jeugd. 

5. Organisatie, fondsenwerving en besteding gelden. 
De stichting heeft een gezonde financiële positie opgebouwd. Beleidsmatig staan in de 
fondsenverwerving de zgn. ‘Vrienden van de Stichting’ centraal. Zij zorgen voor een vaste 
jaarlijkse inkomstenstroom en denken bovendien als klankbord mee. Vanaf haar oprichting 
organiseert de stichting jaarlijks een ‘Vriendendag’ met o.a.  de ‘Stichting Dhampuslezing’ 
over een onderwerp dat te maken heeft met het werk en/of de regio’s waar de stichting 
werkzaam is. Op deze bijeenkomst worden met behulp van een beeldpresentatie de 
werkzaamheden in het afgelopen jaar en de voornemens voor het nieuwe jaar besproken en 
bediscussieerd om de betrokkenheid van zowel de vrijwilligers als de donateurs te 
versterken. 
Tot dusverre werden op deze dag de donateurs, die de stichting financieel ondersteunen met 
een donatie van minimaal 250 euro per jaar en de vrijwilligers die zich dat jaar hebben 



ingezet voor de stichting en de samenwerkende organisaties uitgenodigd. Er is in 2008 een 
maximum gesteld van 40 ‘Vrienden’. In het vorige beleidsplan streefden wij naar 20 voor een 
duurzame verbintenis van 5 jaar. Omdat er in 2019 en 2020 geen administratieve 
ondersteuning van het bestuur was, hebben wij aan dit streven, geen opvolging kunnen 
geven. De stichting heeft een gezonde financiële basis.  Het bestuur heeft dan ook besloten 
de komende jaren prioriteit te geven aan het bevorderen van het contact met de huidige 
Vriendenkring en kring van donateurs. Daartoe zullen dan ook donateurs die een donatie na 
een jaar continueren, ongeacht het gestorte bedrag, worden uitgenodigd voor de 
‘Vriendendag’. 
Het bestuur streeft naar een minimale overheadpost voor o.a. de kosten van de 
‘Vriendendag’ en de website, zodat de donaties vrijwel geheel ter beschikking komen van de 
projecten. Vrijwel alle werkzaamheden voor de Stichting worden verricht door vrijwilligers, 
waaronder het maken van de jaarstukken. De vraag is of dit laatste in de komende periode 
nog verantwoord is, gezien het toegenomen vermogen van de stichting. De stichting heeft in 
de afgelopen jaren een financiële reserve weten op te bouwen voor het geval er een 
noodsituatie ontstaat voor (een van de leden van) het uitgezonden team dat op locatie in 
Nepal of Mongolië aan het werk is. Het bestuur is voornemens deze reserve op het huidige 
peil te houden. In de vorige planperiode is een bescheiden continuïteitsreserve opgebouwd. 
Het bestuur ziet geen reden deze reserve verder te verhogen. Een deel van de baten is en 
wordt geoormerkt geworven en zal dan ook hieraan gekoppeld worden uitgegeven. 
 
6. Website en communicatie 
De stichting heeft een kleine, maar trouwe groep donateurs. Communicatie met donateurs 
en belangstellenden zal zoals hiervoor beschreven in de nieuwe beleidsplanperiode prioriteit 
krijgen. De backoffice van de website is conform de voornemens in de vorige beleidsperiode 
vernieuwd met een modern CMS-systeem en de front-office heeft een verbeterde navigatie. 
In 2021 zal de site ook met een Engelstalige versie te lezen zijn. Het bestuur had in 2019 een 
achterstand in het onderhoud van de donateursadministratie en -communicatie. Deze is het 
afgelopen jaar inmiddels bijgewerkt, zodat er in deze beleidsperiode geen sprake kan zijn 
van ‘achterstallig onderhoud’.   

7. Keurmerk 
Sinds de invoering van de ANBI-status door de Belastingdienst heeft stichting Dhampus de 
status van Algemeen Nut Beogende Instelling. De stichting is aangesloten bij Partin, de 
brancheorganisatie voor kleinere Ngo’s, ontstaan uit particulier initiatief. Partin regelt 
contact met elkaar via nieuwsbrieven en belangenbehartiging naar de overheid.  
 

 


